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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दहावी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पुणे ववभागातील ड्रायव्हांग स्िूलची पटपडताळणी िरण्याबाबत 
  

(१) ६५०२ (१६-०४-२०१५). श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सततश च्हाण, 
अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे विभागातील चारशेहून अधिक ड्रायव्हींग स्कूलची प्पडताळणी करण्याचा 
ननणणय प्रादेशशक पररिहन कायाणलयाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयतं ककती ड्रायव्हींग स्कूलची पाहणी करण्यात आली, 
(३) तसेच पररिहन ननयमािलीींची अींमलबजािणी न करणाऱ्या ड्रायव्हींग स्कूलिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) अद्यापपयतं (सन २०१६-१७ मध्ये) ५११ ड्रायव्हींग स्कूलची पाहणी करण्यात 
आली आहे. 
(३) पुणे विभागातील एकुण ६४५ मो्ार ड्रायव्हींग स्कूलपैकी ५११ मो्ार ड्रायव्हींग 
स्कूलची तपासणी मो्ार िाहन ननरीक्षकाींकडून करण्यात आली असून त्यामध्ये एकुण 
१०७ मो्ार ड्रायव्हींग स्कूल दोषी आढळून आल्याने सदर स्कूलच्या सींचालकाींना 
त्याींच े मो्ार ड्रायव्हींग स्कूल ननलींबबत का करण्यात येऊ नये याबाबत नो्ीस 
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बजािण्यात आल्या, तद्नींतर सदर सिण १०७ मो्ार ड्रायव्हींग स्कूलच े परिाने रद 
करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
 

साववजतनि आरोग्य ववभागाच ेिक्ष अधधिारी याांनी िेलेल्या गैर्यवहाराबाबत 
  

(२) १७५८९ (०३-०५-२०१६). श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय साववजतनि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािणजननक आरोग्य मींत्री याींनी राज्य कामगार विमा योजनेच े आयुक्त 
श्री.जे.पी.गुप्ता याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमण्यात आलेल्या सशमतीचा अहिाल ददनाींक 
२१ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास वििानसभेत सादर केलेल्या अहिालात 
सािणजननक आरोग्य विभागाच े कक्ष अधिकारी श्री.सुभाष च्हाण ि सधचि 
सो.मा.मुखजी याींच्यािर कोट्यििी रुपयाींचा गैर्यिहार करण्यास सहकायण करुन 
बेकायदेशीर शासन ननणणय (जी.आर) काढल्याचा आरोप ठेिण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ११ जानेिारी, २०१६ रोजी श्री.सुभाष च्हाण याींची बदली 
शालेय शशक्षण ि क्रीडा विभागात करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.सुभाष च्हाण हे गेली आठ िषे सािणजननक आरोग्य विभागात  
कक्ष अधिकारी म्हणून कायणरत होते, त्याची सिणसािारण कारणे काय आहेत, त्याींना 
शासनाच्या ननयमानुसार एकाच विभागात सलग आठ िषे पदािर ठेिणाऱ्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, श्री.जे.पी.गुप्ता याींच्या अहिालात श्री.सुभाष च्हाण याींनी ठेकेदाराींना 
कोट्यििी रुपयाींचा फायदा होण्याकरीता अनेक बेकायदेशीर कृत्ये केल्याच ेननदशणनास 
येऊनही त्याींना त्याींच्यािरील आरोपाींची चौकशी पूणण होईपयतं बडतफण  न करण्याची 
कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१९-०७-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. शासन ननणणय ददनाींक १० 
जुल,ै २०१५ अन्िये नेमलेल्या गुप्ता सशमतीचा अहिाल २०१५ च्या दहिाळी 
अधििेशनात वििानसभेत सादर करण्यात आला होता. तथावप, अहिालात ्यवक्तश: 
कोणािरही ठपका ठेिण्यात आलेला नाही. तसेच सदर प्रकरणी अनतररक्त मुख्य 
सधचि (गहृ) याींचमेाफण त अधिक चौकशी सुरु आहे. 
(२) श्री.सुहास रा. च्हाण, क.अ. याींची सािणजननक आरोग्य विभागातून शालेय 
शशक्षण ि कक्रडा विभागात सा.प्र.वि. ददनाींक २८/५/२०१४ च्या आदेशान्िये बदली 
करण्यात आली होती. तद्नींतर सदर बदलीस दोन िेळा प्रशासकीय कारणास्ति 
मुदतिाढ देण्यात आली होती. या बदलीस अनुसरुन सािणजननक आरोग्य विभागाने 
त्याींना ददनाींक ११/०१/२०१६ रोजीच्या आदेशान्िये कायणमुक्त केले असून श्री. च्हाण 
हे त्याच ददिशी शालेय शशक्षण ि कक्रडा विभागात रुजू झाले आहेत. 
(३) री.सुहास रा. च्हाण, कक्ष अधिकारी हे सािणजननक आरोग्य विभागात ददनाींक 
०५/०५/२००७ पासून कायणरत होत.े महाराषर शासकीय कमणचाऱ्याींच्या बदल्याींचे 
विननयमन आणण शासकीय कतण् ये पार पाडताना होणाऱ्या विलींबास प्रनतबींि 
अधिननयम-२००५ नुसार त्याींचा सािणजननक आरोग्य विभागातील ६ िषांचा विदहत 
कालाििी पूणण झाल्याने त्याींची बदली सा.प्र.वि. ददनाींक २८/५/२०१४ च्या आदेशान्िये 
शालेय शशक्षण ि क्रीडा विभागामध्ये करण्यात आली होती. तथावप, विभागाने त्याींच्या 
बदलीस १ िषण मुदतिाढ देण्याची विनींती केल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने ददनाींक 
३०/४/२०१५ अखेर पयतं मुदतिाढ ददली होती. तद्नींतर श्री.सु.रा.च्हाण, क.अ. याींना 
ददनाींक ३१/३/२०१६ अखेर पयतं प्रशासकीय कारणास्ति कायणरत ठेिण्याबाबत 
विभागाने विनींती केल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय कारणास्ति 
त्याींच्या बदलीस ददनाींक ३१/३/२०१६ पयतं स्थधगती/मुदतिाढ ददली होती. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
श्री. सोमनाथ किसन वाजे, वजल्हा पररषद प्राथममि मशक्षि, इांददरानगर, (ता.अिोले, 

वज.अहमदनगर) याांच्या तनयमबाह्य तनलांबनाबाबत 
(३) २०२८० (२३-०८-२०१७). श्री.ववजय ऊर्व  भाई धगरिर : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री.सोमनाथ ककसन िाजे, सहाय्यक शशक्षक, वजल्हा पररषद प्राथशमक शाळा, 
इींददरा नगर, ता.अकोले, वज.अहमदनगर याींना मुख्य कायणकारी अधिकारी, वजल्हा 
पररषद अहमदनगर याींनी ददनाींक २ जून, २०१६ च्या आदेशान्िये सेिेतून ननलींबबत 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.प. १० (4) 

(२) असल्यास, त्याींना ननलींबबत करण्याची कारणे काय आहेत, याबाबत कोकण 
विभाग शशक्षक मतदार सींघाच े लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २५ एवप्रल, २०१६ च्या 
पत्रान्िये शालेय शशक्षण विभागास ददलेल्या ननिेदनाच्या अनुषींगाने काय कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री. िाजे हे उपाध्यापक पदािर वजल्हा पररषद प्राथशमक शाळा, इींददरानगर, 
ता.आकोले, वज.अहमदनगर येथे कायणरत असताना त्याींनी ग्शशक्षणाधिकारी 
कायाणलयात अरेरािीची भाषा िापरली असून सोशल शमडडयािर वजल्हा पररषद 
अहमदनगर ि शशक्षण विभाग वज.प. अहमदनगर याींची बदनामी होईल अशा 
स्िरुपाच े कृत्य केले आहे. त्यामुळे महाराषर वजल्हा पररषदा वजल्हा सेिा (ितणणूक) 
ननयम ३ चा भींग केल्याने श्री.िाजे याींना ननलींबबत करण्यात आले. 
 याबाबत कोकण विभाग शशक्षक मतदारसींघाच ेलोकप्रनतननिी याींच्या ददनाींक 
२५ एवप्रल, २०१६ च ेपत्राच ेअनुषींगाने श्री. िाजे याींना ददनाींक १४/९/२०१६ च ेआदेशाने 
विभागीय चौकशीच्या अिीन राहून वजल्हा पररषद सेिेत पनु:स्थावपत करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

एसटी महामांडळाला आधथवि मदत देण्याबाबत 
  

(४) २०२८७ (२०-०८-२०१६). श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनवर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे एवप्रल आणण मे मदहन्यातील सलग तीन िेळा डडझले दरिाढीमुळे 
एस्ीला िषाणला रूपये १८० को्ीींच ेनुकसान होणार असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे सिणसामान्याींना प्रिासासाठी आिश्यक असलेल्या एस्ीला 
आधथणक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(३१-०७-२०१७) : (१) होय. 
     एवप्रल, २०१६ त ेमे, २०१६ या कालाििीत तीन िेळा डडझलेची दरिाढ झाली ि 
एक िेळ घ् झाली. माहे एवप्रल, २०१६ त े०८ फेब्रुिारी, २०१७ पयंत १५७.५० को्ी 
डडझले खचाणत िाढ झालेली आहे. 
(२) महाराषर राज्य मागण पररिहन महामींडळाच े आधथणक वस्थती विचारात घेिून 
महामींडळास पायाभूत सोयी-सुवििा ननमाणण करण्यासाठी महामींडळाकडून शासनास 
प्राप्त होणाऱ्या १७.५ % प्रिाशी करापैकी ७.५ % प्रमाणे प्रिासी कराची रक्कम 
शासनास अदा करािी ि उिणररत १० % कराची रक्कम शासनाच ेभाींडिली अींशदान 
म्हणून महामींडळाने समायोवजत करण्याबाबतचा ननणणय शासनाने घेतलेला आहे. 
तसेच खाजगीकरणाींतगणत सािणजननक बाींिकाम विभागातील २७ पथकर स्थानके ि 
महाराषर राज्य रस्त े विकास महामींडळाकडील २६ पथकर स्थानके अशा एकूण ५३ 
पथकर स्थानकािर राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसना ददनाींक ०१ जून, २०१५ 
पासून पथकरातून सु् देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

  

___________ 
  

राज्यातील तलाठी व मांडळ अधधिाऱयाांच्या प्रलांबबत मागण्याबाबत 
  

(५) २०६२८ (१६-०८-२०१६). श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशेषत: िुळे ि पुणे वजल््यातील तलाठी ि मींडळ अधिकाऱ्याींच्या 
प्रलींबबत मागण्या घेऊन तलाठी ि मींडळ अधिकारी समन्िय महासींघाच्याितीने 
ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ पासून राज्य्यापी िरणे आींदोलन सुरु करण्याची भूशमका 
घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी प्रलींबबत मागण्या पूणण करण्याबाबत शासनाने काय 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) : (१) ि (२) महाराषर राज्य तलाठी, प्िारी ि 
मींडळ अधिकारी समन्िय महासींघाच े ितीने विविि प्रलींबबत मागण्याींपैकी तलाठी 
सींजाची पुनरणचना, ७/१२ सींगणकीकरण/ई-फेरफार मिील अडचणी इत्यादीबाबत 
ददनाींक २६ एवप्रल, २०१६ पासून बेमुदत सींपािर जाण्याची नो्ीस ददली होती. सदर 
मागण्याींच्या सींदभाणत तत्कालीन मींत्री (महसूल) याींच्या अध्यक्षतखेाली महासींघाच्या 
प्रनतननिीींसमिेत माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये आयोवजत बैठकाींमध्ये महासींघाने उपवस्थत 
केलेल्या प्रलींबबत मागण्याींिरील चचसे सकारात्मक प्रनतसाद देिून महासींघाने आींदोलन 
मागे घेतले.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

गडधचरोली वजल्हयातील गाांवाची शासनाच्या महसूली दप्तरात नोंद घेण्याबाबत 
 (६) २१३९० (१६-०८-२०१६). प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र ्यास, श्री.ममतशे 
भाांगडडया, श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली वजल्हयातील २८ गाींिाची शासनाच्या महसूली दप्तरात नोंद नसल्याने 
त्याबाबत ददनाींक १९ मे, २०१५ रोजी नोंदी करण्याचा ननणणय होिूनही त्याची 
अींमलबजािणी झाली नसल्याच े ददनाींक १७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर ननणणयाची अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१७) : (१) गडधचरोली वजल््यात एकूण १२ तालुके 
असून एकूण महसुली गाि े १६८८ आहेत. सदर सिण महसूली गािाींची महसूली 
दप्तरात नोंद घेण्यात आली आहे.  
     निीन “लाडज” हे महसूली गाि म्हणून वजल्हाधिकारी, गडधचरोली याींनी ददनाींक 
०३/११/२०१६ च्या अधिसचूने्दारे घोवषत केले असून सदर गािाची महसूली दप्तरात 
नोंद घेण्याची कायणिाही करण्यात येत आहे.  
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही.   

___________ 
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राज्यातील मांत्रयाांची तनवासस्थाने दरुुस्तीत गैर्यवहार झाल्याबाबत 
  

(७) २१४२९ (१९-०८-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र ्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराव 
गाणार : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माचण-एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान, देशाच्या ननयींत्रक ि महालेखापालाींनी 
(कॅग) प्रशसध्द केलेल्या अहिालात सािणजननक बाींिकाम खात्यामाफण त सन २०१० ते 
२०१५ या ५ िषाणत मींत्रयाींची ननिासस्थाने असलेल्या िास्तूींच्या दरुुस्ती ि 
देखभालीसाठी रुपये ३५ त े४० को्ीींची आिश्यकता असताना रुपये ५२ को्ीचा खचण 
करण्यात आले असल्याने यािर कॅगने कडक ताशेरे ओढले असून, अनेक गैर्यिहार 
झाल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कॅगने दाखल केलेल्या ननषकषाणनुसार झालेल्या गैर्यिहाराचा तपास 
करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या ्यक्तीींविरोिात शासनाने काय कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०७-२०१७) : (१) महालेखापाल याींनी अहिाल सादर केला 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) नाही, मींत्रयाींच्या ननिासस्थानाींकरीता करण्यात आलेला खचण हा आिश्यक बाबीींिर 
करण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

हेमामामलनी याांच्या नाट्यिें द्राला स्वस्तात भूखांड ददल्याबाबत 
 (८) २१६४६ (१६-०८-२०१६). श्री.रामराव वडिुते, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, 
अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक 
१५२६७ ला ददनाींक १४ माचण, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाणत सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतीला ओशशिरा येथील दोन हजार चौरस मी्रच्या भूखींड हेमामाशलनी 
याींच्या नाट्यविहार कें द्रात फक्त १ लाख ७५ हजार रुपयाींत ददला जाणार असून 
त्याच बरोबर ८.२५ लाखाचा परतािा ही देण्यात येणार असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर नाट्यविहार कें द्रातून चालू बाजारभािाने भूखींडाची 
ककीं मत िसूल करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३)  मौ. िसोिा येथील स.नीं. १६१ 
लगतच्या अशभन्यास क्रमाींक १ मिील भूखींड क्रमाींक ७ (क्षेत्रफळ १७४१.८९ चौ.मी.) 
नाट्यविहार कला कें द्र चॅरी्ी रस्् या साींस्कृनतक सींस्थेला काही अ्ी ि शतींना 
अिीन राहून मींजूर करण्याचा शासनाने तत्ित: ननणणय १९९६ साली घेतला होता ि 
आगािू ताबाही ददला होता. तथावप, सदर भुखींडापैकी काही भाग सीआरझडेने बाधित 
झाल्यामुळे सदर सींस्थेस त्यािर बाींिकाम करता आलेले नाही. त्यामुळे पयाणयी 
भुखींडाची मागणी नाट्यविहार कला कें द्र चॅरी्ी रस्् या सींस्थेकडून प्राप्त झाली 
होती. 
     तद्नींतर मौजे आींबबिली, तालुका अींिेरी येथील सिे क्र. १०९अे/१, न.भू.३ (पै) 
२००० चौ.मी. क्षेत्रािरील “उद्यान” हे आरक्षण िगळून सदर क्षेत्र, शासन अधिसूचना, 
नगर विकास विभाग क्र. ्ीपीबी-४३०७/१३६६/सीआर-३०४/२००७/नवि-११, ददनाींक 
३०/७/२०१० अन्िये “नाट्यविहार कला कें द्रा” कररता आरक्षक्षत करण्यात आले. 
त्यानुषींगाने नाट्यविहार कला कें द्रासाठी िरीलप्रमाणे आरक्षक्षत असलेला २००० चौ.मी. 
क्षेत्राचा िर उल्लेणखत भखुींड शासन ननणणय, महसूल ि िन विभाग, ददनाींक ८/२/१९८३ 
आणण ददनाींक ११/५/१९८४ अन्िये ननवश्चत केलेल्या प्रचशलत िोरणानुसार       
ददनाींक १/२/१९७६ रोजीच्या मुल्याींकनाच्या २५% इतकी कब्जेहक्काची रक्कम 
आकारुन, पूिी आगािू बाता ददलेला भूखींड परत घेण्याच्या ि अन्य काही 
अ्ी/शतीिर शासन ज्ञापन, महसूल ि िन विभाग, ददनाींक २३/१२/२०१५ अन्िये 
नाट्यविहार कला कें द्र चॅरी्ी रस्् या सींस्थेला मींजूर करण्यात आला आहे. शासन 
ननणणय ददनाींक ११/५/१९८४ मिील तरतूदीनुसार विषयाींककत शमळकत ददनाींक 
१/२/१९७६ रोजीच्या मुल्याींकनाच्या २५% इतकी कब्जेहक्काची रक्कम आकारणी 
करुन जशमनीच्या होणाऱ्या मुल्याींकनापो्ी जी रक्कम शासनास देय होईल ती 
ननवश्चत करुन सींस्थेने यापूिी भरलेल्या रुपये १० लाख रकमेच ेसमायोजन करण्यात 
यािे ि उिणररत रक्कम सींस्थेकडून िसूल करण्यात यािी, असे ननदेश शासन ज्ञापन 
ददनाींक २३/१२/२०१५ अन्िये ददलेले आहेत. सदर ज्ञापनामध्ये उक्त सींस्थेस रकमेच्या 
परतािा करण्याबाबत कोणतेही ननदेश नमूद केलेले नाहीत. तसेच सदर सींस्थेस 
शासनाच्या प्रचशलत िोरणानुसार जमीन मींजूर केलेली असल्यामुळे सींस्थेकडून चालू 
बाजारभािाने पैसे घेण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 
   

___________ 
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भोर (वज.पुणे) तालुक्यात एसटी बसचा टोल मार् िरण्याबाबत 

  

(९) २२३८५ (१९-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (वज.पुणे) तालुक्यात एस्ी बसच्या लाींबच्या फेऱ्या कमी असणे, दगुणम 
डोंगरी गाींिामुळे अींतर अधिक ि ग्रामीण भागात प्रिाशाींची सींख्या कमी असणे तसेच 
महामागाणिर मदहन्याला ्ोलसाठी रुपये १० त े ११ लाख भरािे लागत असल्याने 
आगाराला ददिसाला सुमारे रुपये ४० हजाराींचा तर मदहन्याला रुपये १२ लाख ८ 
हजाराींचा तो्ा सहन करािा लागत असल्याच े माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भोर एस्ीच्या ्ोल माफीसींदभाणत महामागण प्राधिकरणाच्या 
अधिकाऱ्याींना भे्ून भोर एस्ी आगार ्यिस्थापनाने ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त एस्ी ्ोल माफ करण्याबाबत शासनाने काय कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(३१-०७-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
     अनतदगुणम, डोंगरी ि ग्रामीण भागात कमी भारमान ि भरािा लागणार पथकर 
यामुळे भोर आगारास माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये तो्ा सहन करािा लागला आहे. 
(३) सदरचा पथकर नाका भारतीय राषरीय राजमागण प्राधिकरणाच्या कायणकक्षेत येत 
असल्याने राज्य पररिहन पुणे विभागामाफण त पत्र्यिहार करुन राज्य पररिहन 
बसेसना ्ोलमध्ये सिलत देणेबाबतची मागणी केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

िोल्हापूर पध्दतीचा बांधाऱयाांच्या दरुूस्ती व देखभालीसाठी शासन  
तनधीची तरतुद िरणेबाबत 

(१०) २३२०८ (२०-०८-२०१६). श्री.सतजे ऊर्व  बांटी पाटील : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर पध्दतीच्या बींिाऱ्याींच्या दरुूस्ती ि देखभालीसाठी शासन ननिीची तरतुद 
करते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोल्हापूर वजल्हयात सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या िषाणत कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बींिारा दरुूस्तीसाठी अल्प ननिी मींजूर करण्यात आल्याने या बींिाऱ्याींची 
दरूिस्था झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर वजल्हयात कोल्हापूर पध्दतीच्या बींिाऱ्याींसाठी ननिीची 
तरतूद करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम मशांदे (१५-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) हे अींशत: खरे आहे. 
  कोल्हापूर वजल््यात कोल्हापूर विभागाींतगणत १०१ त े २५० हेक््र शसींचन 
क्षमतचे्या ०९ कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींिाऱ्याची कामे पूणण करण्यात आलेली असून, 
त्यापैकी ०४ योजना कोल्हापूर पा्बींिारे विभागाकड े हस्ताींतरीत केलेल्या आहेत. 
उिणररत ०५ योजनाींपैकी ०२ योजना सुवस्थतीत असून सोहाळे, शेळप ि कक्िड ेया 
०३ कोल्हापुरी पध्दतीच्या बींिाऱ्याींना दरुुस्तीची आिश्यकता आहे. त्यापैकी शेळप ि 
कक्िड े या दोन बींिाऱ्याींची देखभाल दरुुस्ती महात्मा फुले जलभमुी अशभयान 
कायणक्रमाींतगणत प्रस्तावित करण्यात आलेली असून, त्यासाठी रुपये २६.९४ लक्ष ननिी 
उपलब्ि करुन देण्यात आलेला आहे. इतर बींिाऱ्याींच्या देखभाल-दरुुस्तीसाठी शासन 
पररपत्रक ददनाींक ०७/११/२०१३ नुसार पररपुणण प्रस्ताि सादर करण्याच्या सूचनाींसह 
सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ या वित्तीय िषाणतील लेखाशशषण २७०२-४२४४ खालील 
प्राप्त प्रस्ताि क्षेबत्रय कायाणलयास परत पाठविण्यात आलेले आहे. 
  

___________ 
येवला (वज.नामशि) येथे मशवसषृ्ट्टी उभारण्यासाठी प्रादेमशि पयवटन योजनेतून 

प्रशासिीय मान्यता ममळण्याबाबत 
  

(११) २३६१५ (१६-१२-२०१६). श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला (वज.नाशशक) येथे शशिसषृ्ी उभारणे या कामाला प्रादेशशक पयण् न 
योजनेतून प्रशासकीय मान्यता शमळण्याची मागणी स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, येिला येथे शशिसषृ्ी उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (१८-०७-२०१७) : (१), (२), ि (३) होय, येिला येथे शशिसषृ्ी 
उभारण्याची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मागव पररवहन महामांडळातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१२) २३६३० (३०-१२-२०१६). श्री.नारायण राणे, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराव 
वडिुते, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सततश च्हाण, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती ववद्या च्हाण, अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांडे : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १८९१८ ला ददनाींक २८ माचण, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाणत सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागण पररिहन महामींडळात िाहक, चालक, कारागीर, सहाय्यक 
कारागीर तसेच अधिकारी याींची पदे मोठ्या प्रमाणािर ररक्त असून चालक-िाहक 
याींना जादा िेळ काम (ड्यु्ी) करािी लागत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदरील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(३१-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) चालक तथा िाहक, सहाय्यक, शलपीक- ी्ंकलेखक, सहाय्यक कायणशाळा अधिक्षक, 
कननषठ अशभयींता इ. पदाींच्या ररक्त जागा भरण्याकरीता राज्य पररिहन 
महामींडळाद्िारा ददनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी जादहरात प्रशसध्द करण्यात आलेली आहे. 
  तसेच अधिकारी प्रिगाणची खातबेढती पररक्षा घेण्यात आली असून उत्तीणण 
कमणचाऱ्याींना नेमणूका देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

  

___________ 
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रज्यातील बिटीशिालीन व सुरक्षा मुदत सांपलेल्या पुलाांच ेसवके्षण  

िरून दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(१३) २३८३१ (३०-१२-२०१६). श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, प्रा.जोगेन्द्र 
िवाडे, श्री.रवव ांद्र र्ाटि, श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, प्रा.अतनल सोले, श्री.ममतशे 
भाांगडडया, श्रीमती वस्मता वाघ, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमती ववद्या च्हाण, अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम 
(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

 (१) राज्यात एकूण १६०८५ लहान, मोठे पुल आहेत, यापैकी २५६ पुल बब्र्ीशकालीन 
असून अनेक पुलाींची सुरक्षा मुदत सींपलेली असून पलू नादरुुस्त, िाहतुकीस 
िोकादायक आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अॅपेक् स इनकनन प्रोजेक् ्स ्  प्रा.शल. या कीं पनीकडून रत् नाधगरी-शसींिुदगुण 
वजल् ्याींतील २९ पुलाींच ेऑडड् केल्यानींतरही त् यातील ननम् मे पुल नादरुुस् त असल् याचे 
मत सींबींधित ऑडड् करणाऱ्या यींत्रणेच ेप्रमुख ि रेल् िेच ेमाजी मुख् य अशभयींता याींनी 
साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ककती जुन्या पुलाींच े स्रक्चरल ऑडड् केले आहे ि 
अद्यापी ककती पुलाींच ेऑडी् करण्याच ेबाकी आहे, सदर स्रक्चरल ऑडड्च ेकाम 
ककती कालाििीत पूणण करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, राज्यातील पुलाींच े सिेक्षण, सींरचनात्मक ि बाींिकाम 
सद्य:वस्थतीबाबत तपासणी करण्याचा ननणणय शासनाने घेतला असून राज्यातील 
सिणच वजल््यातील विशेषत: रत्नाधगरी-शसींिुदगुण ि बीड वजल््यातील बब्र्ीशकालीन ि 
सुरक्षा मुदत सींपलेल्या सिण पुलाींच े स्रक्चरल ऑडी् करुन दरुूस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही, 
     तथावप पुलाींची तपासणी तसेच आिश्यकतेनुसार स्रक्चरल ऑडी्ची कायणिाही 
हाती घेण्यात आली आहे. त्यामिील ननषकषाणनुसार पुलाींची दरुूस्ती करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्राथशमक तपासणीमध्ये सींरचनात्मक दोष आढळलेल्या पुलाींच ेस्रक्चरल 
ऑडी् करण्याची कायणिाही प्रगतीत आहे ि त्यामिील ननषकषाणनुसार पुलाींची दरुूस्ती 
अथिा पुनबांिणीची कामे ननिी ि प्राध्यान्य क्रमानुसार ्प्या्प्याने हाती घेण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

 (१४) २३९७६ (३०-१२-२०१६). श्री.नारायण राणे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रस्त्याींची दरुिस्था झाली असून रस्त्याींिर खड्ड ेपडून विविि दठकाणी 
अनेकाींच े जीि िोक्यात आले तर अनेक जण मतृ्यूमुखी पडले असल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार राज्यातील रस्त्याींची दरुूस्ती करण्याबाबत तसेच, रस्त्याींच्या 
दरुिस्थेमुळे मतृ्यूमुखी पडलेल्याींच्या कु्ुींबबयाींना मदत करण्याबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सा. बाीं. विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्याींिर पडलेल्या खड्डयाींमुळे 
अपघात ि वजवितहानी झाल्याची बाब क्षेबत्रय कायाणलयाच्या ननदशणनास आलेली नाही. 
सन २०१६ च्या पािसाळयात सा. बाीं. विभागाच्या रस्त्याींिर पडलेले खड्डे भरण्याची 
कायणिाही करण्यात आली आहे.  

___________ 
 

पुणे व वपांपरी-धचांचवड शहरात वाढत असलेली गुन्हेगारी 
 (१५) २४३९० (०४-०१-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र िवाडे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ि वपींपरी-धचींचिड शहरात अनेक तरुण बेकायदेशीरररत्या वपस्तुल बाळगत 
असून त्याचा िापर िाक दाखविण्यासाठी करीत असल्याची घ्ना माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्याने ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ही बेकायदा देशी वपस्तुले उत्तरप्रदेश ि मध्यप्रदेश या राज्यातून 
विक्रीसाठी पुणे शहर ि आजुबाजुच्या पररसरात पाठविली जात आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या बेकायदा शस्त्राींमुळे पुणे ि वपींपरी-धचींचिड शहरात घडणाऱ्या 
गुन््याींमध्ये िाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गुन््याींच े प्रमाण कमी करण्यासाठी ि गुन्हेगाराींिर जरब 
बसविण्याकररता शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     पुणे ि वपींपरी-धचींचिड शहरात ऑगस््, २०१६ मध्ये बेकायदेशीरररत्या वपस्तुल 
बाळगले सींबींिात १६ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये २१ इसमाींना अ्क करण्यात 
येऊन त्याींच ेताब्यातून २५ अवग्नशस्त्रे ि १२४ काडतुस जप्त करण्यात आली आहेत. 
तथावप या बेकायदेशीर शस्त्राींचा िापर िाक दाखविण्यासाठी केला गेला नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बेकायदा शस्त्राींमुळे पुणे ि वपींपरी-धचींचिड शहरात घडणाऱ्या गुन््याींमध्ये सन 
२०१६ मध्ये घ् झालेली आहे. 
(४) सन २०१५ मध्ये पुणे शहरातून ११३ इसमाींना ि सन २०१६ मध्ये १३ गुींडाविरुध्द 
सन २०१६ मध्ये २५ ि जानेिारी, २०१७ अखेर ४ गुींडाचवेिरुध्द एम.पी.डी.ए प्रमाणे 
स्थानबध्दतचेी ि सन २०१५ मध्ये १७ ि सन २०१६ मध्ये १० सींघ्ीत 
्ोळयाींचवेिरुध्द मोका अधिननयम १९९९ अींतगणत कारिाई करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मराठवाडयात महसूल आयुक्तालय िरण्याबाबत 
  

(१६) २४५०८ (३०-१२-२०१६). श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अमरमसांह 
पांडडत : ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या 
यादी क्रमाांि ५ मधील अताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५०४९ ला ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडयात निीन महसूल आयुक्तालय विभाजन करण्याबाबत शासनाने 
स्थापन केलेल्या डन.दाींग् सशमतीने आपला अहिाल सन २०१५-१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान शासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अहिालात सादर करण्यात आलेल्या मदु्याींची थोडक्यात मादहती 
काय आहे, 
(३) असल्यास, निीन आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, परभणी वजल्हयातील जनतेच्या मागणीप्रमाणे वजल्हयास निीन 
आयुक्तालय देण्यात येणार आहे काय, तसेच, ककती मुदतीत निीन आयुक्तालयाची 
स्थापना करण्यात येणार आहे ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) विभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाद याींनी फेर अ्यास करुन ददनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी सुिारीत अहिाल 
सादर केला आहे. त्यानुषींगाने िोरणात्मक ननणणय घेण्याची बाब शासनाच्या 
विचारािीन आहे. 
  

___________ 
  

परभणी वजल्हा वविासासाठी आधथवि मदत देण्याबाबत 
 (१७) २४५१३ (१६-१२-२०१६). श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अमरमसांह 
पांडडत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी वजल्हयातील विविि विकास कामाींसाठी रुपये ९०५ को्ी ५२ लक्षाचा 
ननिी उपलब्ि करून देण्याबाबतची मागणी परभणीच े पालक मींत्री महोदयाींनी मा. 
मुख्यमींत्री महोदयाींकड े माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, परभणी वजल्हयाच्या विकासासाठी रूपये ९०० को्ीींची आधथणक मदत 
उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) परभणी वजल््यातील विविि विकास कामाींकररता एकूण रुपये ९०५.५२ को्ीची 
मागणी असून, उपलब्ि अथणसींकल्पीय तरतूद ि मागणी विचारात घेिून ननिी 
वितरणाची कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य मागव पररवहन महामांडळ आधथवि तोट्यात असल्याबाबत 

  

(१८) २४५८५ (३०-१२-२०१६). श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २०३९३ ला ददनाांि १९ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर राज्य मागण पररिहन महामींडळास (एस.्ी.) सतत आधथणक तोट्याचा 
भार सहन करािा लागत असून सन २०१३-१४ मध्ये सािारणत: सींधचत तो्ा रूपये 
१२०० को्ीींचा होता, सन २०१४-१५ मध्ये रूपये १६८० को्ीींची भर पडून सन २०१५-
१६ मध्ये रूपये १९८० को्ीींपयणत एस.्ी. महामींडळाचा तो्ा िाढलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी. महामींडळ सतत तोट्यात असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरचा तो्ा कमी ्हािा ि प्रिाशाींना चाींगल्या सोयी-सुवििा उपलब्ि 
्हा्यात यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (३१-०७-२०१७) : (१) सन २०१३-१४ अखेरीस राज्य पररिहन 
महामींडळास रुपये १२९४.३३ को्ी सींधचत तो्ा होता. सन २०१४-१५ मध्ये रुपये 
३९१.०१ को्ीींची भर पडून हा तो्ा रुपये १६८५.३४ को्ी इतका झाला. तसेच 
अलेखापररक्षीत िावषणक लेखे सन २०१५-१६ चा िावषणक तो्ा रुपये २४२.४३ को्ी 
विचारात घेिून सींधचत तो्ा रुपये १९२७.७७ को्ी झाला आहे. 
(२) राज्यामध्ये अिैि ि खाजगी प्रिासी िाहतूक करणाऱ्या िाहनाींच्या सींख्येत 
झालेली िाढ, एस.्ी. ्यनतररक्त अन्य िाहनाींच्या माध्यमातून प्रिासी प्रिास करीत 
असल्याने त्याचा पररणाम राज्य पररिहन महामींडळाच्या उत्पन्नािर होत आहे. 
डडझले ि इतर भाींडार सामानाच्या ककीं मतीत सतत होणारी िाढ, दर सहा मदहन्यात 
कमणचाऱ्याींच्या महागाई भत्त्यात होणारी िाढ, इतर राज्याच्या तुलनेत महाराषर 
राज्यात महामींडळािर असलेले जास्त कराचे प्रमाण, िेळोिेळी उद्् ािणारी दषुकाळ 
सदृषय पररवस्थती, अिकाळी पाऊस, अनतिषृ्ी ि इतर अन्य बाबीींमुळे राज्य 
पररिहन महामींडळाच्या उत्पादनात घ् होत आहे. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळाचा तो्ा कमी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात येत आहे. 

१. भाड ेतत्त्िािर २००० िातानूकुलीत बसेस घेण्याच ेयोवजले आहे. 
२. भारमान पातळीत ककमान २ अींकानी िाढ करुन ७१.६० अींकाच ेउदीष्. 
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३. शेतकरी बाींििाींना त्याींच्या शेतीमालास मुबलक अशी जागा असणाऱ्या निीन 
बसेसची सींख्या िाढविण्यात येत आहे. 
४. ग्रामीण भागामध्ये ७० पेक्षा कमी भारमान असणाऱ्या ननयताींिर शमडी बस 
चालविण्याच ेननयोजन. 
५. राज्य भरात सद्या अवस्तत्िात असलेल्या ४१ बस स्थानकाींच े कायापाल् 
तसेच पुनबांिणी करण्याकरीता ३० आककण ्ेक्् याींची नेमणूक करणे. 
६. १०० मालिाहतूक रक न्याने चालनात आणण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
७. राज्य पररिहन प्रिासी ि उत्पन्नात िाढ होण्याकरीता राज्य पररिहन 
महामींडळामध्ये ददनाींक ०१/०१/२०१७ त े ददनाींक ३१/०३/२०१७ पयंत प्रिासी 
िाढिा विशेष अशभयान राबविण्यात आले. 
८. प्रिाशाींना राज्य पररिहन बसेसच्या िेळापत्रकाची मादहती शमळण्याकरीता 
मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आहेत. 
९. राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसमध्ये िाय-फाय सुवििा, प्रिाशाींच्या 
मादहतीकरीता बसस्थानकाींिर ्ही.्ी.एस./पी.आय.एस. द्िारे मादहती ददली 
जाणार. 
१०.राज्य पररिहन महामींडळातील िेळापत्रक तसेच इतर अडचणी 
सोडविण्याकरीता कनल सें्र अमलात आणण्यात येणार. 
११. राज्य पररिहन सिलतप्राप्त प्रिाशाींकरीता स्मा ण् काडण देण्यात येणार. 
१२. पे्ीएम ि अन्य तीन सींस्थाींना ई-्हनले् ि पेमें् गे्िे बाबत ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षण कें द्रामध्ये स्िाईप मशशनद्िारे नतकी् 
आरक्षणाची सुवििा करणे. 
१३. ददिाळी हींगाम ि इतर सनाींच्या कालाििीत लिचीक भाड ेआकारणी करुन 
सन २०१६ च्या ददिाळी हींगामात रु.२८ को्ीच ेअनतररक्त उत्पन्न. 
१४. विना िाहक ि श्ल फेऱ्याींमध्ये िाढ करण्यात आली असून, प्रिाशाींना 
मुबलक सेिा पुरविणे शक्य झाले आहे. 
१५. सींगणीकृत चालक, िाहक कामधगरी ि बसेसच े चालन करण्यात येिून 
उत्पादकतते िाढ करणे. 

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 
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खरीप हांगामात दषु्ट्िाळग्रस्त भागातील िापूस व सोयाबीन  
उत्पादि शेतिऱयाांना ववशेष मदत देण्याबाबत 

  

(१९) २५२९४ (३०-१२-२०१६). श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराव वडिुते : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २१८४७ ला दिनाांि २ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात 
सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने मागील खरीप हींगामात दषुकाळग्रस्त भागातील कापूस ि सोयाबीन 
उत्पादक शेतकऱ्याींना विशेष मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दहा मदहने होऊनही मदत देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून दषुकाळग्रस्त भागातील कापूस ि 
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याींना विशेष मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राज्यात खरीप-२०१५ मध्ये बाधित शेतकऱ्याींना त्याींच्या कापूस ि 
सोयाबीन वपकाींच्या नुकसानीकररता मदत म्हणून रुपये १२९६.१० को्ी इतका ननिी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर ननिी शेतकऱ्याींच्या बँक खात्यात जमा 
करण्याची कायणिाही प्रगनतपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राष्ट्रीय भूमम अमभलेखाांतगवत ऑनलाईनद्वारे नोंदी िरतवेेळी  
येणाऱया ताांबत्रि अडचणी दरू िरण्याबाबत 

  

(२०) २५५५२ (३०-१२-२०१६). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.आनांदराव 
पाटील, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाच्याितीने पेपरलेस कारभारासाठी राषरीय भूशम अशभलेखाींतगणत 
ऑनलाईनद्िारे उतारे, ८ अ देणे आणण ऑनलाईनचा फेरफार नोंदी िेळेत घेण्यासाठी 
ऑनलाईन प्रणाली सुरु केली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सोलापूर वजल््यात ऑनलाईन उताऱ्याचा स्हणर सतत बींद पडत 
असल्याने जशमनीच्या खरेदी विक्री ्यिहारात अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून येथील स्हणर बाबतच्या ताींबत्रक 
अडचणी दरू करुन नागररकाींना आिश्यक नोंदीच ेउतारे देण्याबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) “ई-फेरफार” कायणक्रम 
राज्यात राबविण्याचा ननणणय राज्य शासनाने ददनाांि २३/१/२०१३ रोजी घेतला असून 
आजपयंत राज्यातील ३५८ पैकी ३५७ तालुक्याींचा (चींद्रपूर वजल््यातील वजिती तालुका 
िगळून) सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा स््े् डा्ा से्ं रिर अपलोड करण्यात 
आलेला आहे ि ऑनलाईन फेरफाराची कायणिाही सुरू करण्यात आलेली आहे. 
     राज्यातील २.४७ को्ी गा.न.नीं. ७/१२ चा सींगणकीकृत डा्ा मुींबई येथील स््े् 
डा्ा सें्रमिील ३ डा्ा बेस स्हणरिर अपलोड करण्यात आला होता. मात्र डा्ा 
एन्री तसेच डा्ा कन््हजणनच्या अनेक त्रु्ी ननदशणनास आल्याने मे, २०१६ मध्ये 
सींगणकीकृत डा्ामिील चुका दरुुस्त करणेसाठी “एडी् मनडयुल” आज्ञािली राषरीय 
सूचना विज्ञान कें द्र, पुणे याींच्यामाफण त उपलब्ि करून देण्यात आलेली आहे. 
त्याचबरोबर ऑनलाईन डा्ा अपडशेनच े (ODU) ि ई-फेरफाराच ेकामही सुरु आहे. 
सदर डा्ाचा िापर सींपुणण राज्यातील १२६३७ तलाठी ि २१०६ मींडळ अधिकारी करीत 
असून सींपुणण राज्यातून िापरकत ेएकाच िेळी लनगीन करीत असल्याने ३ डा्ा बेस 
स्हणरिर ताण येिुन िापरकत्यांना लनगीन होण्यास ि काम करण्यास काही काळ 
अडचण येत होती. तथावप, सदर डा्ा बेस स्हणरिरील ताण कमी करण्यासाठी 
मादहती तींत्रज्ञान विभागाने आता ११ डा्ा स्हणर ि ४१ िेब स्हणर उपलब्ि करुन 
ददले आहेत. त्यामध्ये जास्त अधिकार अशभलेख असलेल्या रत्नाधगरी, शसींिुदगुण, 
जळगाि, पुणे ि रायगड या पाच वजल््याींसाठी स्ितींत्र डे् ा स्हणर देण्यात आले आहे. 
सोलापूर वजल््याचा डा्ाही निीन स्हणरिर अपलोड करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे 
स्हणसणिरील ताण विभागाला जाऊन स्हणरविषयक अडचणीींच ेननराकरण झाले आहे. 
      या उपरान्तही काही दठकाणी ताींबत्रक कारणास्ति “ई-फेरफार” प्रणालीतून 
सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे वितरीत करणे शक्य होत नसल्याने एक विशेष 
बाब म्हणून केिळ शेतकरी खातदेाराींना कजण ि अन्य शेती विषयक प्रयोजनाकरीता 
तसेच थे् शासनासोबत जमीन विक्री ्यिहार करण्याच्या प्रयोजनाकरीता 
हस्तशलणखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे वितरीत करण्यास ददनाींक ३१/०७/२०१७ पयंत मुभा 
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देण्यात आली असून सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ च्या सींगणकीकृत डा्ाची अचूकता 
सुननवश्चत करण्यासाठी ददनाींक १५/०५/२०१७ पासून राज्यात चािडी िाचनाची विशेष 
मोदहम हाती घेण्यात आली आहे. 
  “ई-फेरफार” प्रणाली राबविण्यासींदभाणतील सिण अडचणीींिर मात करुन तीच्या 
प्रभािी अींमलबजािणी करीता शासन प्रयत्नशशल आहे. 
  

___________ 
  

िल्याण (पश्चिम), वज.ठाणे येथील उपप्रादेमशि पररवहन  
िायावलयाची दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(२१) २५८३५ (३०-१२-२०१६). श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनवर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (पश्श्िम), वज.ठाणे येथील उपप्रादेशशक पररिहन कायाणलयाची दरुिस्था 
झाली असल्याने नागररकाींना सुवििा शमळत नसल्याच े ददनाींक १० ऑगस््, २०१६ 
रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील कायाणलयात छतािरुन पाणी येणे, तु्लेल्या खुच्याण, पीओपीला 
गेलेले तड े अशा अिस्थेत कमणचारी कायाणलयात काम करीत असून कामाननशमत्त 
येणाऱ्या नागरीकाींना याचा त्रास सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदरील कायाणलयाची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (०७-०७-२०१७) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. कल्याण उप 
प्रादेशशक पररिहन कायाणलयाची िेळोिेळी तात्पुरत्या स्िरुपात डागडूजी करण्यात येते 
ि कामाननममत्त येणाऱ्या नागररकाींना/कमणचाऱ्याींना गैरसोय ि त्रास होणार नाही याकडे 
लक्ष ददले जात.े 
(३) कल्याण उप प्रादेशशक पररिहन कायाणलयासाठी स्ितींत्र इमारत बाींिण्यासाठी 
मौजे-िाडघेर, ता.कल्याण, वज.ठाणे येथील ८२२०.०० चौ.मी. जमीन सािणजननक 
प्रयोजनासाठी हस्ताींतरीत करण्यास महसूल ि िन विभागाने प्रशासकीय मान्यता 
ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मराठवाडयातील हैद्राबाद वतन जममनीची बबगरशेती प्रयोजनासाठी 
५० टक्िे नजराणा रक् िम िमी िरण्याबाबत 

 (२२) २५९३० (३०-१२-२०१६). श्री.सवुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मराठिाडयातील हैद्राबाद ितन जशमनीची बबगरशेती प्रयोजनासाठी ५० ्क्के 
नजराणा रक् कम कमी करून नाममात्र दराने जमीन उपलब्ि करून मराठिाडयातील 
मागासलेल्या भागात उद्योगिींदयास प्रोत्साहन देण्याबाबत लोकप्रनतननधिनी 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेपत्र्यिहार करून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार शासनाने ५० ्क्के नजराणा रक् कम कमी 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर नजराणा रक् कम कमी केल्यास उद्योग ्यिसायासाठी जमीन 
उपलब्ि करणे सोपे होईल तसेच जशमनी विक्रीतून ि उद्योग ्यिसायातून शासनास 
महसूल शमळू शकेल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणी शासन स्तरािर सत्िर ननणणय घेऊन कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) लोकप्रनतननिीमाफण त 
ददनाींक १७/०१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये अशा प्रकारची विनींती प्राप्त झाली आहे. 
मराठिाड्यातील मदतमाश इनाम जशमनीच्या हस्ताींतरणािर असलेले ननबिं कमी 
करण्याबाबत हैद्राबाद इनामे ि रोख अनुदाने रद करण्याबाबत अधिननयम, १९५४ च्या 
कलम ६ (३) मध्ये सुिारणा करण्यात आली आहे. या सुिारणेनुसार, सुिारणेपूिी 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूिणपरिानगीशशिाय कृषीतर प्रयोजनासाठी हस्ताींतरीत झालेल्या 
मदतमाश इनाम जशमनीींच े हस्ताींतरण ननयशमतीकरणाच्या आदेशाच्या ददनाींकास 
असलेल्या जशमनीच्या बाजारमूल्याच्या ५०% इतकी नजराणा रक्कम आणण या 
रकमेच्या १०% इतकी रक्कम दींड स्िरुपात आकारुन हस्ताींतरण ननयशमत करण्याची 
तसेच सदर सुिारणेपासून पुढे मदतमाश इनाम जमीन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
पूिणपरिानगीशशिाय कृषीतर प्रयोजनासाठी हस्ताींतरीत झाल्यास चालू बाजारमुल्याच्या 
५०% इतकी नजराणा रक्कम आणण अशा रकमेच्या ५०% इतकी रक्कम दींड 
स्िरुपात आकारुन हस्ताींतरण ननयशमत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 
सुिारणा ददनाींक १७/०८/२०१५ रोजी राजपत्रात प्रशसध्द करण्यात आली असून 
त्यामध्ये आणखी सुिारणा करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारिीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यात िृषी प्रकक्रया उद्योगाांना चालना देण्याबाबत 
  

(२३) २६७११ (३०-१२-२०१६). श्री.सतजे ऊर्व  बांटी पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नैसधगणक सािनसींपत्ती विपूल प्रमाणात आहे याचा उपयोग शाश्ित 
विकासासाठी केला पादहजे त्याचबरोबर कृषी प्रकक्रया उद्योगाींना चालना देणे आिश्यक 
असल्याच े मत मा.राज्यपाल याींनी एका पररषदेत ्यक्त केले असल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.राज्यपाल याींनी ्यक्त केलेल्या मताची दखल घेत शासनाने 
राज्यात कृषी प्रक्रीया उद्योगाींना चालना देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (१८-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राषरीय अन्न प्रकक्रया अशभयान ही योजना कें द्र शासनाने सन २०१५-१६ पासून 
बींद (Delinked) केली केली असून सदर योजना राज्य शासनाने सन २०१५-१६ या 
आधथणक िषाणपासून बींद केलेली असून सदर योजना राज्य शासनाने महाराषर राज्यात 
चालू ठेिािी ककिा कसे याबाबत ननणणय घ्यािा असेही कळविलेले होत.े त्यानुसार 
राज्याच्या अथणसहाय्यातून राबविण्यात येणार कृवष ि अन्न प्रकक्रया ही निीन योजना 
राज्यात राबविण्याबाबतचा िोरणात्मक ननणणयाचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन 
होता ददनाींक ३०/०५/२०१७ रोजीच्या मींबत्रमींडळ बैठकीमध्ये “मुख्यमींत्री कृवष ि अन्न 
प्रकक्रया योजना” राज्यात राबविण्याचा ननणणय घेण्यात आला असून त्याबाबतच ेशासन 
आदेश ददनाींक २० जून, २०१७ रोजी काढण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ससुन डॉि मत्स्योद्योग सहिारी सोसायटी मयावददत मुांबई या सांस्थेच्या 
्यवस्थापनाने गैर्यवहार केल्याबाबत 

(२४) २६७१४ (१३-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांडे : सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससुन डनक मत्स्योद्योग सहकारी सोसाय्ी मयाणददत, मुींबई या सींस्थेच्या 
्यिस्थापनाने केलेल्या गैर्यिहाराची उपननबींिक सहकारी सींस्था (मत्स्य) 
याींच्यामाफण त सुरू असलेली चौकशी पुणण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. महादेव जानिर (२०-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) सींस्थेची सन २००७ ते २०१२ या कालाििीतील िावषणक सिणसािारण सभा 
आयोवजत करण्याबाबत तसेच, सींस्थेच े चाचणी लेखापररक्षण करण्यासाठी आयुक्त 
मत्स्य्यिसाय, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी ददनाींक ०५/१२/२०१६ रोजी आदेश पाररत 
केले असून कायणिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
राज्य पररवहन (एस.टी.) महामांडळाच्या प्रवासी रस्त्याांवरील दठिाणे वाहतुिीस 

धोिादायि असल्याबाबत 
  

(२५) २६७३९ (१३-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभर प्रिासी िाहतूक करणाऱ् या राज्य पररिहन (एस.्ी.) महामींडळाच्या 
पाहणीत राज्यातील रस्त्याींिर १२१० दठकाणे प्रिासाच्यादृष्ीने िोकादायक 
असल्याबाबतचा अहिाल राज्य पररिहन (एस.्ी.) महामींडळाने शासनाच्या पररिहन 
विभागास माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहिालाच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(३१-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे 
राज्यातील रस्त्यािरील प्रिाशाींच्यादृष्ीने िोकादायक असलेल्या अपघात प्रिण १२१० 
दठकाणाींच्या यादीसह ददनाांि ०१/१०/२०१५ रोजी पररिहन आयुक्त, कायणकारी 
अशभयींता, सािणजननक बाींिकाम विभाग, वजल्हा पररषद, पोलीस अधिक्षक-राषरीय 
महामागण याींच ेकायाणलयास अहिाल सादर करण्यात आला आहे. 
     उक्त अहिालामध्ये ज्या दठकाणी िारींिार अपघात होतात अशा दठकाणी 
‘अपघात प्रिण क्षेत्र’ असा साईनबोडण लािणे, रात्र दृषयमान होण्याकररता प्रकाशमान 
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खुणा लािणे, अरुीं द रस्ता असणाऱ्या दठकाणची रस्ता रुीं दीकरण करणे, िदणळीच्या 
दठकाणच्या रस्त्यािर गतीरोिक उभारणे, पुलािर सींरक्षण कठडा लािणे, िोकादायक 
िळणािर साईनबोडण लािणे, रस्त्याींिरील खड्ड ेबुजविणे अशा प्रकारच्या दरुुस्त्या ि 
उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
   

राज्यात स्वातांत्रयपूवव िाळापासून प्रत्येि गावामध्ये गावि-याांच्या साववजतनि 
वापरासाठी राखून ठेवलेल्या गायरान जममनीबाबत 

  

(२६) २६७७७ (१३-०४-२०१७). श्री.सतजे ऊर्व  बांटी पाटील, आकिव .अनांत गाडगीळ, 
श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषर जमीन महसूल सींदहता १९६६ च्या कलम २२ नुसार विशेष कारणासाठी 
बबनभोगिट्याच्या जशमनी राखीि ठेिण्याच्या तरतुदीनुसार गािातील भोगिट्यात 
नसलेल्या गायरान जशमनीिर अनतक्रमणे होत असल्याच े तसेच, सींबींधित 
ग्रामपींचायतीकडून अनधिकृतररत्या ्यापारी स्िरुपाचा िापर केला जात असल्याचे 
ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सिोच्च न्यायालयाने प्रनतबींिात्मक आदेश ददले 
असून त्यानुषींगाने शासनाने गायरान जशमनीच्या िापरासींदभाणत कोणत्याही खाजगी 
्यक्ती अथिा सींस्थेस गायरान जशमनी ककीं िा सािणजननक िापरासाठी राखीि 
असलेल्या जशमनीच ेिा्प करु नये असे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आदेशानुसार शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१७) : (१) काही दठकाणी अशी बाब ननदशणनास आली 
आहे. 
(२) ि (३) गायरान जशमनीच्याबाबतीत गािकऱ्याींच्या सािणजननक िापरासाठी 
ग्रामपींचायतीकड े ननहीत केलेल्या जममनी तसेच गायरान जममनीवरील 
अनतक्रमणाबाबत मा.सिोच्च न्यायालयाने “जगपाल शसींग ि इतर विरुध्द पींजाब 
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राज्य ि इतर” या प्रकरणी ददनाींक २८/०१/२०११ रोजी नोंदविलेले ननरीक्षण ि ददलेले 
आदेश याींच्या अनुषींगाने शासन ननणणय क्र.जमीन-०३/२०११/प्र.क्र.५३/ज-१, ददनाींक 
१२/०७/२०११ अन्िये गायरान जमीन अथिा सािणजननक िापरातील जमीन कोणतीही 
्यक्ती/खाजगी सींस्था, सींघ्ना याींना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मींजूर करण्यात येऊ 
नये असे आदेश शासनाने ननगणशमत केलेले असून गायरान जममनीच्या िा्पािर 
ननबिं घातलेले आहेत. उक्त शासन ननणणयानुसार प्रकरणपरत्िे कायणिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे शहरातील मुळा-मुठा नद्या प्रदषुण मुक्त िरणेबाबत 
 

 (२७) २७०५८ (१३-०४-२०१७). अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे शहरातील मुळा-मुठा नद्या प्रदषुण मुक्त करण्यासाठी राषरीय नदी कृती 
योजनेंतगणत रुपये ९९० को्ी २६ लाख खचाणचा प्रकल्प राबविण्यास ददनाींक २९ 
नो्हेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मान्यता देण्यात आलेली असून या प्रकल्पासाठी 
आयुक्त, पुणे महानगरपाशलका याींच े अध्यक्षतखेाली प्रकल्प अींमलबजािणी कक्ष 
स्थापन करण्याचाही ननणणय घेण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच ेि त्यास मान्यता देण्यात आलेल्या ननणणयाच ेस्िरुप 
काय आहे, 
(३) असल्यास, प्रकल्पासाठी लागणारा उक्त ननिी कशाप्रकारे उपलब्ि करण्यात 
येणार आहे, प्रकल्पाच े काम के्हा सुरु करण्यात येऊन ते ककती कालाििीत पूणण 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) पुणे शहरात आजशमतीस ७४४ 
दशलक्ष शल्र प्रनतददन एिढे मैलापाणी ननमाणण होत.े सींपूणण मैलापाणी शुध्दीकरण 
करणेसाठी पुणे मनपामाफण त रू.९९०.२६ को्ीींचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सदर 
प्रकल्प जापान सरकारच्या अथणसहाय्याने राबविण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्प 
राबविताींना प्रकल्पाच्या ८५ % कें द्र शासनाकडून अनुदान स्िरूपात पुणे मनपाला 
प्राप्त होणार आहे. उिणररत १५ % रक्कम पुणे मनपाला उभारणे अपेक्षक्षत आहे.  
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     कें द्र शासनाकडून अद्यापपयतं रु.२५.९९ को्ी ननिी महानगरपाशलकेकड ेप्राप्त 
झालेला आहे. कें द्र शासनाकडून तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक होऊन त्याींच ेसूचनेनुसार 
काम सुरु करण्यात येणार आहे. सदर काम चार िषण च्या कालाििीत पूणण करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
  कें द्र शासनाने मान्यता ददलेल्या काही कामाींची (पॅकेज-१) ननविदा प्रकक्रया 
सुरु करण्यात आलेली आहे. 
  सदर प्रकल्पामध्ये मलिादहनी ्ाकणे, मैलापाणी शुध्दीकरण कें द्र उभारणे, 
पींपीग स््ेशन उभारणे, कम्युनन्ी ्नयलेट्स बाींिणे, लोकजागतृी अशभयान राबविणे 
इ. विविि कामाींचा समािेश असून एकूण ११ मैलापाणी शुध्दीकरण कें द्र उभारण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राष्ट्रीय व राज्य महामागाववरील दिुानाांच ेमद्यववक्री परवाने रद्द िरण्याबाबत 
  

(२८) २७४९७ (१२-०४-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सांजय दत्त, श्री.तानाजी सावांत, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सततश च्हाण, अॅड.तनरांजन डावखरे : सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय ि राज्य महामागाणिरील सिण मद्यविक्रीच्या दकुानाींच े परिाने ३१ माचण 
२०१७ रोजीनींतर नुतणीकरण करू नयेत असे आदेश मा.सिोच्च न्यायालयाने 
शासनास सन, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशाप्रमाणे परभणी वजल्हयातील राषरीय ि राज्य 
महामागाणिरील सिण मद्यविक्रीच्या दकुानाींच्या परिान्याींच े नुतनीकरण रद्द करण्यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाच ेआदेश असताींनाही उपरोक्त प्रकरणी कारिाई 
न करणाऱ्याविरूध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२७-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे, 
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राषरीय/राज्य महामागाणिरील ५०० मी्र पेक्षा कमी अींतरािरील तसेच िीस 
हजार ककीं िा त्यापेक्षा कमी लोकसींख्या असलेल्या स्थाननक सींस्थाींमध्ये २२० मी्र 
अींतरािर असलेल्या अनुज्ञप्त्याीं बींद करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील देवस्थान ईनाम जममनी वदहवाटदाराांच्या नाांवे िरण्याबाबत 
 (२९) २७७६६ (१३-०४-२०१७). डॉ.अपूवव दहरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील देिस्थान इनाम जशमनीबाबत समस्याींचा अ्यास करून शशफारशी 
करण्याकररता तत्काशलन राज्यमींत्री (महसूल) याींच्या अध्यक्षतखेाली जी सशमती 
स्थापन करण्यात आली, त्या सशमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत अहिाल शासनाने स्िीकृत केला असून राज्यातील देिस्थान 
जशमनीसींदभाणत शासनाची भुशमका ठरविण्याकररता याबाबत सिणकष अ्यास करून 
शासनास शशफारशी करण्याकररता प्रिान सधचि (महसूल) याींच ेअध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२३ माचण, २०१६ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये एक सशमती गठीत करण्यात आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत सशमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
अहिालातील शशफारशीींच ेसिणसािारण स्िरुप काय आहे ि त्यानुषींगाने ननणणय घेऊन 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) राज्यातील देिस्थान जशमनीसींदभाणत शासनाची भूशमका ठरविण्याकामी 
शासनास शशफारशी करण्याकरीता या विभागाच्या शासन ननणणय ददनाींक २३/३/२०१६ 
अन्िये प्रिान सधचि (महसूल) याींच ेअध्यक्षतखेाली अ्यास सशमती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर सशमतीचा अहिाल लिकरच अपेक्षक्षत आहे. या सशमतीचा अहिाल 
प्राप्त झाल्यानींतर त्यातील शासनाने वस्िकृत केलेल्या शशफारशीींनुसार कायणिाही 
करण्याच ेसींकवल्पत आहे. 
(४) अशी बाब नाही. 
  

___________ 
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’’शहर टॅक्सी योजना-२०१६’’ या योजनेची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
 (३०) २७९३० (१३-०४-२०१७). अॅड.अतनल परब, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने ’’शहर ्ॅक्सी योजना-२०१६’’ ही योजना माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये जादहर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर योजनेची 
अींमलबजािणी करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददवािर रावत े (१८-०७-२०१७) : (१) समुच्चयक कीं पन्याद्िारे चालविण्यात 
येणाऱ्या सींकेतस्थळ आिारीत ्ॅक्सी सेिाींबाबत सेिेच ेविननयमन करण्यासाठी ददनाींक 
०४/०३/२०१७ च्या अधिसूचनेन्िये महाराषर शस्ी ्ॅक्सी ननयम, २०१७ विदहत 
करण्यात आलेले आहेत. 
(२) ि (३) सदर ननयमाींमध्ये अनुज्ञप्ती िारकाचा तपशील, कायाणन्ियनासाठी 
पायाभूत सुवििा, िाहनाींसींबींिी तपशील, सेिा प्रदान करण्यासाठीची ्यिस्था, 
िाहनचालकाबदलचा तपशशल, परिाना प्रदान करणे कालाििी ि त्याच े नुतनीकरण, 
शुल्क, सुरक्षा अनामत, भाड,े अनुज्ञप्ती ननलींबन/रद करणे, अपील ि इतर अनुषींधगक 
तरतुदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य पररवहन महामंडळात काम करणाऱ्या कममिारी यांच्या 
 गणवेशात बदल केल्याबाबत 

 (३१) २७९३६ (१३-०४-२०१७). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्य पररवहन महामांडळातील चालक, िाहक आणण आगाराींमध्ये काम 
करणारे याींबत्रक विभागाचे कमणचारी याींचा गणिेश बदलण्याबाबतचा ननणणय घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गणिेश परुिण्यासाठी ककती कीं पन्यानी पुढाकार घेतला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पन्याची नाींिे काय आहे, त्यातील कोणत्या कीं पनीस गणिेश 
पुरविण्याच े काम सोपविण्यात आले आहे ि त्याकररता ककती ननिीची तरतूद 
करण्यात आली िा येत आहे, 
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श्री. ददवािर रावत े(२७-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) एकूण चार कीं पन्याींनी सहभाग घेतला होता. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळास गणिेश पुरविण्यासाठी सन २०१६-१७ (जानेिारी-
२०१७) मध्ये ननविदा मागविण्यात आली होती, उक्त ननविदेत मे.गुननना कमशशणयल्स 
प्रा.शल. मुींबई, मे.्ेक्नोक्राप्् असोशसए्-मुींबई, मे.रेमण्ड शल. मुींबई, मे.अरविींद शल., या 
चार प्राप्त झालेल्या पात्र ननविदाकाराींच्या ननविदेतील एल-१ देकारानुसार प्राप्त दर हे 
िाजिी नसल्याने उक्त ननविदाप्रकक्रया रद करण्यात आली. 
  सन २०१७-१८ या आधथणक िषाणतील खरेदी मात्रा विचारात घेिून        
रुपये ४०.७५ को्ीची तरतूद करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
यवतमाळ त ेपाांढरिवडा मागाववर िाली गावाजवळ वजल्हा पररषदेच ेमसांचन तलावाला 

मोठे वववर पडून पाणी गळती होत असल्याबाबत 
  

(३२) २८४७१ (१५-०४-२०१७). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.रामराव वडिुते, श्री.अतनल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.सततश च्हाण : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ त े पाींढरकिडा मागाणिर काली गािाजिळ वजल्हा पररषदेच े शसींचन 
तलािातून मोठया प्रमाणात पाणी गळती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी ि स्थाननकाींनी शसींचन विभाग, 
यितमाळ तसेच शासनाकड ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदन 
ददले होते, परींतु कायणिाही न केल्यामुळे सदर तलािातील ७० ्क्के पाणी िाहून गेले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शसींचन तलाि दरुुस्त 
करण्यासाठी कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२०-०७-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

यितमाळ त े पाींढरकिडा मागाणिर काली गािाजिळ वजल्हा पररषद शसींचन 
विभाग, यितमाळचा काली क्र.३ शसींचन तलाि आहे. सदर तलािाच े जलननयींत्रक 
नादरुूस्त असल्यामुळे त्यामिुन अल्प प्रमाणात पाण्याची गळती होत आहे. 
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(२) ि (३) सदर तलािाच े शभींतीच े माती काम दबले असल्यामुळे त्या अनुषींगाने 
शेतकरी ि ग्रामपींचायत याींनी सदर तलाि दरुूस्ती करून देण्याची मागणी वजल्हा 
पररषद शसींचन विभाग, यितमाळला केलेली आहे. एवप्रल, २०१७ अखेरपयंत तलािात 
३०% पाणीसाठा अवस्तत्िात आहे. ग्रामपींचायत ि लोकप्रनतननिीींच्या मागणीमुळे 
काली शसींचन तलाि क्र.३ विशेष दरुूस्ती कामाचा समािेश जलयुक्त शशिार 
योजनेच्या कृती आराखडयामध्ये करण्यात आला असून सदर तलािाच्या विशेष 
दरुूस्तीच ेअींदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.या अींदाजपत्रकामध्ये जलननयींत्रकाींची 
दरुूस्ती, िरणाच्या शभींतीच े मातीकाम आदी बाबीींचा समािशे करण्यात आला आहे. 
प्रस्तुत कामाच ेअींदाजपत्रकास ताींबत्रक मान्यता प्राप्त असून प्रशासककय मान्यतसेाठी 
सादर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
ववववध ्यक्ती आणण सांस्थाना िब्जेहक्िाने किां वा भाडपेट्टयाने ददलेल्या शासिीय 

जममनीवरील इमारतीांच्या बाांधिामाबाबत 
 (३३) २८६३३ (१३-०४-२०१७). श्री.सतजे ऊर्व  बांटी पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विविि ्यक्ती आणण सींस्थाना कब्जेहक्काने ककीं िा भाडपेट्टयाने ददलेल्या 
शासकीय जशमनीिरील इमारतीींच्या बाींिकामासाठी मुदतिाढ देताना जबर अधिमुल्य 
(प्रीमीयम) आकारण्याचा ननणणय मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याच ेददनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून जमीन महसूल सींदहतेत 
सुिारणा करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) महाराषर जमीन महसूल 
सींदहता, १९६६ आणण महाराषर जमीन महसूल (सरकारी जशमनीींची विल्हेिा् करणे) 
ननयम, १९७१ मिील तरतूदीनुसार शासकीय जमीन विविि ्यक्ती, सींस्था अथिा 
कीं पनी याींना विविि प्रयोजनाथण कब्जेहक्काने अथिा भाडेपट्टयाने िेळोिेळी प्रदान 
करण्यात आलेल्या शासकीय जशमनीिरील इमारत बाींिकामासाठी अधिमुल्य आकारुन 
मुदतिाढ देण्याबाबत महसूल ि िन विभाग, शासन ननणणय, क्र.जमीन-
२०१६/प्र.क्र.२५४/ज-१, ददनाींक ११/१/२०१७ अन्िये ननगणशमत करण्यात आला आहे. 
     सदर प्रयोजनाथण महाराषर जमीन महसूल सींदहता १९६६ मध्ये सुिारणा 
अपेक्षक्षत नाही. 

___________ 
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सोयगाांव (वज.औरांगाबाद) तालकु्यात वजल्हा पररषदेच्या गटमशक्षण  
अधधिाऱयाांसह मशक्षिाांची पदे भरण्याबाबत 

(३४) २८९०५ (१२-०४-२०१७). श्री.सततश च्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाींि (वज.औरींगाबाद) तालुक्यात वजल्हा पररषदेच्या ९५ शाळाींमध्ये २०,००० 
विद्याथी शशक्षण घेत असून येथे ग्शशक्षण अधिकाऱ्यासह ६ कें द्र प्रमुख ि ४६ 
शशक्षकाींची ररक्त पदे आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोयगाींि तालुका हा १०० ्क्के ग्रामीण भाग असुन त्यात ताींडे, 
आददिासी िस्त्याींचा समािेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार ग्रामीण भागातील गोरगरीब मलुाींच्या शशक्षणासाठी ररक्त 
पदे भरण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०७-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सोयगाि येथील ग्शशक्षणाधिकारी हे पद ररक्त असून, सदर पद 
भरण्याबाबतची कायणिाही प्रगतीपथािर आहे. तसेच कें द्रप्रमुखाची ७ पदे ि शशक्षकाींची 
४६ पदे ररक्त असून, सदर पदे भरण्याबाबत सींबींधित आस्थापनेमाफण त कायणिाही सुरू 
आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील वाहनधारिाांना वाहन नोंदणी पुवस्तिा (आर.सी.बुि)  
स्माटविाडव स्वरुपात ममळण्याबाबत 

 (३५) २९०३४ (१३-०४-२०१७). श्रीमती वस्मता वाघ, श्री.ममतशे भाांगडडया : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पररिहन विभागात नोंदणी पुस्तकाींचा ि स्मा ण्काडणचा तु्िडा झाल्याने 
राज्यातील िाहनिारकाींना िाहन नोंदणी पुवस्तका (आर.सी.बुक) स्मा ण्काडण स्वरुपात 
शमळण्यात अडचणी येत असून िाहनाच्या नोंदणीची मादहती एका छापील कागदािर 
शमळणार असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार िाहनिारकाींना िाहन नोंदणी पुवस्तका (आर.सी.बुक) 
स्मा ण्काडण स्वरुपात उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (२५-०७-२०१७) : (१) ि (२) राज्यातील सिण पररिहन 
कायाणलयामध्ये नोंद झालेल्या िाहनाींना सन २००६ पासून स्मा ण् काडण स्िरुपातील 
नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येत होत.े सेिापुरिठादारासोबतचा करार डडसेंबर, २०१४ 
मध्ये सींपुष्ात आला. नविन सेिापुरिठादार ननिड प्रकक्रयेस न्यायालयीन प्रकरणामुळे 
विलींब झाला. न्यायालयाच्या परिानगीनींतर ननविदा प्रककया पूणण करण्यात आली 
असून सेिापुरिठादाराची ननिड करण्यात आली आहे. 
३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

जळगाव वजल्ह्यातील वजल्हामागव व राज्य मागाववरील सुरक्षा मुदत  
सांपलेल्या पुलाांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(३६) २९०३९ (१३-०४-२०१७). श्रीमती वस्मता वाघ : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम 
(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाि वजल््यातील वजल्हामागण आणण राज्य मागाणिरील ७४ पुलाींची सुरक्षा 
मुदत सींपली असल्याच ेसािणजननक बाींिकाम विभागाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान केलेल्या सिेक्षणात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने सदर पुलाींची पुनबांिणी करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. िंद्रकांत पाटील (०३-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मौजे पातवेपलवली तरे् वेलांब (ता. धचपळूण, वज.रत्नाधगरी) येथील गोठणी त े
ववठ्ठलवाडी या भागातील छोटी नदी नष्ट्ट होण्याच्या मागाववर असल्याबाबत 

(३७) २९०९३ (१५-०४-२०१७). श्री.पररणय रु्िे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे पातवेपलिली तफे िेलींब (ता.धचपळूण, वज.रत्नाधगरी) येथील गोठणी त े
विठ्ठलिाडी या मिील भागात झऱ्याच्या माध् यमातून नैसधगणकररत्या ननमाणण झालेली 
छो्ी नदी नष् होण्याच्या मागाणिर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीच्या दोन्ही बाजूस असलेले दगड-मातीच े बाींि पािसातील 
पाण्यामुळे तु्ून नदीत शमळाले आहेत तसेच पािसातील पाण्यामुळे डोंगरािरुन दगड 
माती ही नदीत जमा होऊन नदी नष् होण्याच्या मागाणिर आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नागररक हे त्या छो्या नदीिर अिलींबून आहेत, सदरहू नदीच्या 
खोलीकरण ि रुीं दीकरण, नदीमध्ये छो्े छो्े बींिारे बाींिण्याची मागणी करीत 
अनेकदा ननिेदने देऊनही कोणतीच कायणिाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम मशांदे (२५-०७-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     मौजे पातवेपलिली तफे िेळींब ता.धचपळूण, वज.रत्नाधगरी येथील गोठणी त े
विठ्ठलिाडी या भागातून छो्ी नदी िाहत आहे.  
     सदर नदीच े दोन्ही बाजूस भात शेती असून काही दठकाणी डोंगर आहेत. 
नदीच्या बाजूस असलेले बाींि काही दठकाणी पुरामुळे तु्लेले आहेत. नदीच े काठ 
कमी उींचीच ेअसल्यामुळे डोंगर उतारािरुन िाहत येत असलेले दगड, गो्े, माती नदी 
पात्रात जमा झाले आहेत. दगड, गो्े नदीपात्रामिून बाहेर काढल्यास नदीच े पात्र 
खोल ि रुीं द बनेल. 
(३) वजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी नागररकाींकडून सदर विषयाची ननिेदने प्राप्त 
झाली नसल्याच ेकळविले आहे. तसेच अशी उपचाराची कामे करण्याकरीता मागणदशणक 
सूचनाींनुसार सदर जागा योग्य नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मौजे डोमगाांव (ता.परांडा, वज.उस्मानाबाद) येथील गायरान 
उताऱ यावर घेऊन मावेजा ममळणेबाबत 

  

(३८) २९१६४ (१३-०४-२०१७). श्री.सुवजतमसांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौजे डोमगाींि (ता.परींडा, वज.उस्मानाबाद) येथील गायरान जमीन स.नीं. ११६ 
मध्ये पाच एकर अनतक्रमण नोंद ७/१२ च्या उताऱ् यािर घेऊन मािेजा शमळणेबाबत 
श्री.रािसाहेब स्िा च्हाण, रा.डोमगाींि याींनी वजल्हाधिकारी, उस्मानाबाद तसेच 
तहशसलदार, परींडा याींच्याकडे ददनाींक १८ जानेिारी, २०१३ रोजी अजाणद्िारे विनींती 
करूनही कोणतीच कायणिाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने गायरान जमीन स.नीं. ११६ मध्ये पाच एकर अनतक्रमण नोंद ७/१२ च्या 
उताऱ् यािर घेऊन मािेजा देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१७) : (१) ि (२) अजणदार याींनी वजल्हाधिकारी, 
उस्मानाबाद ि तहशसलदार परींडा, वज.उस्मानाबाद याींचकेडे अजण दाखल केला आहे. 
तथावप, मौजे डोमगाींि, ता.परींडा, वज.उस्मानाबाद येथील गायरान जमीन स.नीं.११६ हे 
सींपूणण क्षेत्र शसना-कोळेगाींि िरणासाठी सींपाददत झालेले असून त्यामध्ये कोणत्याही 
प्रकारच ेअनतक्रमण झालेले नसल्याने सदर प्रकरणात मािेजा देण्याबाबतची कायणिाही 
करता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.   

___________ 
  

िडवई (ता.सांगमेश्वर, वज.रत्नाधगरी) जवळ असलेल्या राांगव  
धरणाची दरूवस्था झाल्याबाबत 

 (३९) २९२०३ (१७-०४-२०१७). श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कडिई (ता.सींगमेश्िर, वज.रत्नाधगरी) जिळ असलेल्या राींगि िरणाच ेकाम पाच 
िषाणपूिी करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िरणािर चौकीदार नाही, ररींगरोडची दरुिस्था झाली आहे, खचलेले 
डोंगर, पजणन्यमान यींत्राची दरुिस्था, काल्याींची अिणि् कामे, नदीत साचलेला गाळ 
अशा अनेक समस्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समस्या दरू करण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 ददनाांि २३/०९/२०१६ रोजी एकाच ददिसात २४७ मीमी पाऊस झाल्याने िरण 
पररसरातील चौकीदार ननिासस्थानाच े मागील खोदाई केलेल्या भागामध्ये डोंगर 
उतारािर रस्त्याचा भाग र्ूस्खमलत (Land Slide) झाला आहे. डोंगर खचले नाहीत. 
पजणन्यमापक यींत्र दरुुस्ती अभािी बींद आहे. नविन बसविणेचे प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
रांजनपूर-मोरवड (ता.तळोदा, वज.नांदरूबार) या आप सांप्रदायाच ेमुळ स्थान असलेल्या 

गावाला तीथमक्षेत्रािा दजाम देण्याबाबत 
(४०) २९२४७ (१५-०४-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रींजनपूर -मोरिड (ता.तळोदा, वज.नींदरूबार) या आप सींप्रदायाच े मूळ स्थान 
असलेल्या गािाला तीथणक्षेत्राचा दजाण देण्यात आला असून गािातील विविि विकास 
कामाींचा तीन को्ी रुपयाींचा आराखडा ग्रामपींचायतीने वजल्हा ननयोजन मींडळाकडे 
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आराखड्यास मींजूरी शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर आराखड्यास मींजूरी 
शमळून ननिी शमळण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०७-२०१७) : (१) ‘क’ िगण तीथणक्षेत्राचा दजाण देण्यात आला 
हे खरे आहे. मात्र ग्रामपींचायतीने आराखडा वजल्हा ननयोजन मींडळाला ददला, हे खरे 
नाही. 
(२) आराखडा प्राप्त नसल्याने मींजूरीचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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यवतमाळ वजल्ह्यातील पुलाांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(४१) २९२९० (१३-०४-२०१७). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर : 
सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ वजल््यातील २३२ पुलाची दरुुस्ती ि १० पुलाची पुनबांिणी करण्याची 
बाब पुलाींच्या केलेल्या स््ॅक्चरल ऑडी्द्िारे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर पुलाच्या दरुुस्तीच ेि पुनबांिणीच ेकाम करणेबाबत 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) अींशतः खरे आहे. 
यितमाळ वजल््यातील सािणजननक बाींिकाम विभागाच्या अखत्याररतील 

रस्त्यािरील २३२ पुलाची दरुूस्ती करणे आिश्यक आहे. यापैकी ७३ पुलाची ककरकोळ 
िरुूस्ती पूणण करण्यात आली आहे. ३ पुलाची दरुूस्ती करण्याच ेकाम हाती घेण्यात 
आले आहे. ९ पुलाची पनुबांिणी करणे आिश्यक असून ३ पुलाची पूनबांिणी 
करण्याची कामे मींजूर असून लिकरच हाती घेण्यात येत आहेत.  
 वजल््यातील सिण पुलाची दरुूस्ती /पुनबांिणी करण्याची कामे मींजूरी, ननिी, 
ननकष ि प्रािान्यक्रमानूसार हाती घेण्याच ेननयोजन आहे.  
  

___________ 
  
परभणी वजल्हयातील जलयुक्त मशवार अमभयानाांतगवत िरण्यात आलेल्या िामाांबाबत 
  

(४२) २९४०० (१५-०४-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सततश च्हाण : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी वजल्हयातील जलयुक्त शशिार अशभयानाींतगणत करण्यात आलेल्या 
कामाींची कामननहाय मादहती शमळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी वजल्हाधिकारी, 
परभणी याींच्याकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी मागणी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वजल्हयातील विविि विभाग प्रमुखाींनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
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ददनाींक २७ जुल,ै २०१५ प्रमाणे विदहत मुदतीत मादहती न देता सदरील शासन 
पररपत्रकाचा भींग केल्याबाबत सामावजक कायणकताण, परभणी याींनी वजल्हाधिकारी, 
परभणी याींच्याकड ेसन २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तक्रार नोंदविली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररपत्रकाचा अिमान करणाऱ्या दोषी विभाग प्रमुखाींची शासनाने 
चौकशी करून त्याींच्यािर शशस्तभींगाची कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

प्रा. राम मशांदे (२४-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी बाब आढळली नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अिोला, वामशम, बुलढाणा वजल्हयातील अनेि मसांचन प्रिल्पाांची  
िामे प्रलांबबत पूणव िरण्याबाबत 

 (४३) २९६७७ (१५-०४-२०१७). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला, िाशशम, बुलढाणा वजल्हयातील अनेक शसींचन प्रकल्पाींची कामे प्रलींबबत 
आहेत, हे खेर आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शसींचन प्रकल्पाची कामे रखडल्यामुळे प्रकल्पाींच्या बाींिकामाच्या 
ककीं मती िाढून हजारो हेक््र शेती ओलीताखाली येण्यापासून िींधचत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शसींचन प्रकल्प पूणणत्िास 
नेण्यासाठी कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१२-०७-२०१७) : (१) अकोला वजल््यातील ३ मध्यम ि ४ लघु 
प्रकल्प, िाशशम वजल््यातील १७ लघु प्रकल्प ि बुलढाणा वजल््यातील ९ लघु प्रकल्प 
याप्रमाणे एकूण ३३ प्रकल्पाींची कामे अपूणण आहेत. 
(२) एकूण ३३ प्रकल्पाींची कामे अपूणण असल्याने ४१८०८ हे, क्षेत्रास शसींचनाचा लाभ 
देणे शक्य झालेले नाही. 
(३) प्रकल्प पूणणत्िास नेण्यासाठी शासन स्तरािर खालीलप्रमाणे पािले उचलण्यात 
आलेली आहेत ि येत आहेत. 
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 अ) अधिकाराींच्या विकें द्रीकरणा्दारे सुप्रमा प्रकक्रया गनतमान करण्यात आली 
आहे. 

 ब) सुप्रमा प्रकक्रया गनतमान करणेकररता रातासींस, नाशशक याींना क्षेबत्रयस्तरािर 
(अमरािती मुख्यालयी) कॅम्प घेिून प्रकरणाींचा जागेिरच ननप्ारा करण्याचे 
आदेश देण्यात आले असून त्यानुसार कायणिाही सुरु आहे. 

 क) िनप्रस्तािाींबाबत कें द्रीय िन विभागाकड े विवििस्तरािरुन पाठपुरािा 
करण्यात येत आहे. 

 ड) मजननप्रा याींनी ददलेल्या मींजूरीींना स्थधगती ददलेल्या ि मुदा क्र. १ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या ३ मध्यम प्रकल्प, १) पुणाण बॅरेज-२, २) का्ेपुणाण 
बॅरेज ि ३) उमा बॅरेज या प्रकल्पाींस पयाणिरण मान्यता प्राप्त असून सदर 
प्रकल्पाींच्या समािेशासह राज्य जल आराखडा मींजूर करण्याची कायणिाही 
प्रगतीत आहे. त्यास मींजूरी शमळताच मजननप्राची मान्यता शमळविता येईल. 

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

-------------------- 
राज्यातील तलाठी िायावलयातील ऑनलाईन नोंदी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४४) २९७१९ (१५-०४-२०१७). आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सततश च्हाण, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ७/१२ सींपुणणत: ऑनलाईन होणार असल्याची मादहती मा.महसूल मींत्री 
याींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददली असून राज्यात ककती 
वजल््यामध्ये ७/१२ ऑनलाईन करण्यात आला आहे, 
(२) असल्यास, राज्यात बहुतके दठकाणी क्षेबत्रय कायाणलयीन कमणचाऱ्याींच े अज्ञान 
तसेच ताींबत्रक मागणदशणनाच्या प्रशशक्षणाअभािी कामात ्यत्यय येत असून तलाठी 
कायाणलयाकडील जमीन खरेदी-विक्री, ७/१२ उतारा, फेरफार अशा ्यिहाराींच्या सिणच 
प्रकारच्या ऑनलाईन नोंदीच े काम िषणभरापासून प्रलींबबत असल्याच े माहे जानेिारी, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक दठकाणी निीन नोंदीच पूणण झाल्या नसल्याने महसूल जमीन 
्यिहार, दािे यासिण प्रकरणातील ननकालही अननवश्चत काळासाठी लाींबणीिर पडले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नागररकाींची होणारी गैरसोय 
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लक्षात घेता यासींदभाणतील सींगणकीय ताींबत्रक त्रु्ी दरू करुन कमणचाऱ् याींना पुरेसे 
ताींबत्रक ज्ञान देण्यासाठी प्रशशक्षण देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) : (१), (२), (३), (४) ि (५) “ई-फेरफार” कायणक्रम 
राज्यात राबविण्याचा ननणणय राज्य शासनाने ददनाींक २३/१/२०१३ रोजी घेतला असून 
आजपयणत राज्यातील ३५८ पैकी ३५७ तालुक्याींचा (चींद्रपूर वजल््यातील वजिती तालुका 
िगळून) सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा स््े् डा्ा सें्िर अपलोड करण्यात 
आलेला आहे ि ऑनलाईन फेरफाराची कायणिाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
      ई-फेरफार आज्ञािलीच्या अींमलबजािणीसाठी भूशम अशभलेख प्रशशक्षण 
प्रबोधिनी, औरींगाबाद, येथे फेब्रुिारी, २०१३ मध्ये ६७९ ि जून, २०१५ मध्ये ५०१ असे 
शमळून सिण वजल््यतील ११८० मास््र रेनसण याींना ई-फेरफार प्रणालीच े प्रशशक्षण 
देण्यात आले आहे. यामध्ये उपवजल्हाधिकारी (डी.डी.ई.), नायब तहशसलदार 
(डी.बी.ए.), मींडल अधिकारी ि तलाठी याींचा समािेश आहे. यामास््र रेनसणच्या 
मदतीने वजल्हास्तरािर वजल्हाधिकारी याींनी सिण तलाठी ि मींडल अधिकारी याींना   
ई-फेरफार प्रणालीचे प्रशशक्षण ददलेले आहे. “ई-फेरफार” प्रकल्पाींतगणत सींगणकीकृत 
अधिकार अशभलेख हस्तशलखीत अधिकार अशभलेखाींशी तींतोतींत जुळविणेसाठी सिण 
सींबींधित कायाणलयाींना “एडड् मनड्युल” ची सुवििा उपलब्ि करुन देण्यात आलेली 
आहे. त्याच्या िापराबाबत ददनाींक ६/६/२०१६ रोजी जमािबींदी आयुक्त, कायाणलय, पुणे 
येथे २९१ तलाठी ि मींडल अधिकारी याींना प्रशशक्षण देण्यात आलेले आहे. त्याींच्या 
मदतीने राज्यातील सिण तलाठी/मींडल अधिकारी याींना या सींदभाणत प्रशशक्षण देण्यात 
आलेले आहे. तसेच व्हडीओ कनन्फरन्सच्या माध्यमातून िेळोिळी अधिकारी/कमणचारी 
याींना अद्ययाितीकरण केलेल्या आज्ञािलीच े प्रशशक्षण देण्यात आलेले आहे. तसेच 
सिण विभागातील वजल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO), ADIO ि डडवस्रक्् डोमेन 
एक्सप ण् (DDE) याींना “ई-फेरफार” आज्ञािली सपो ण् ि MSWAN Connectivity चे 
प्रशशक्षण देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य समन्ियक, राषरीय भूशम अशभलेख 
आिुननकीकरण कायणक्रम (NLRMP) याींचमेाफण त ददनाींक १८/१/२०१७ त े ददनाींक 
६/४/२०१७ या कालाििीत राज्यातील विभागीयस्तरािर ि वजल्हास्तरािर एकूण ३१४० 
िापरकत ेि मास््र रेनसण याींना प्रशशक्षण देण्यात आले आहे. 
 ई-फेरफार आज्ञािलीच्या िापरकत्यांना ताींबत्रक सहाय्य करण्यासाठी 
जमािबींदी आयुक्त आणण सींचालक भूशम अशभलेख कायाणलय, पुणे येथे प्रत्येक 
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विभागाकररता स्ितींत्र ई-फेरफार मदत कक्ष कायणरत असून या मदत कक्षात प्रत्येक 
महसूल विभागातील सींगणकाच े ज्ञान असणारा एक कमणचारी कायणरत आहे. तसेच 
राज्यात ई-फेरफार प्रकल्पातील कनेक््ी्ही्ीच्या अडचणी दरू करण्यासाठी मादहती 
तींत्रज्ञान विभागाने ११ डा्ा स्हणर ि ४१ िेब स्हणर उपलब्ि करुन ददले आहेत. 
त्यामध्ये जास्त अधिकार अशभलेख असलेल्या पुणे, रत्नाधगरी, रायगड, शसींिुदगुण ि 
जळगाि या पाच वजल््याींसाठी स्ितींत्र डे् ा स्हणर देण्यात आले आहे. 
     या उपरान्तही काही दठकाणी ताींबत्रक कारणास्ति “ ई-फेरफार” प्रणालीतून 
सींगणीकृत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे वितरीत करणे शक्य होत नसल्याने एक विशेष बाब 
म्हणून, केिळ शेतकरी खातदेाराींना कजण ि अन्य शेती विषयक प्रयोजनाकरीता तसेच 
थे् शासनासोबत जमीन विक्री ्यिहार करण्याच्या प्रयोजनाकरीता हस्तशलणखत 
गा.न.नीं ७/१२ उतारे वितरीत करण्यास ददनाींक ३१/७/२०१७ पयणत मुभा देण्यात आली 
आहे. सींगणीकृत गा.न.नीं ७/१२ च्या सींगणीकृत डा्ाची अचूकता सुननवश्चत 
करण्यासाठी ददनाींक १५/५/२०१७ पासून राज्यात चािडी िाचनाची विशेष मोदहम हाती 
घेण्यात आली असून डडजी्ल स्िाक्षरीसह अचूक गा.न.नीं ७/१२ च ेऑनलाईन वितरण 
लिकरच सुरु करण्याचा शासनाचा मानस आहे. 
    “ई-फेरफार” प्रणाली राबविण्यासींदभाणतील सिण अडचणीींिर मात करुन तीच्या 
प्रभािी अींमलबजािणी करीता शासन प्रयत्नशील आहे. 
  

___________ 
  
जेऊर वजल्हा पररषद मुल अांतगवत (वज.सोलापूर) पशुसांवधवन ववभागातील पशुवैद्यिीय 

अधधिारी मुख्यालयात उपवस्थत राहत नसल्याबाबत 
  

(४५) २९७८२ (१५-०४-२०१७). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जेऊर वजल्हा पररषद मुल अींतगणत (वज.सोलापूर) पशुसींििणन विभागातील अनेक 
पशुिैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयात उपवस्थत राहत नसल्यामुळे शेतकऱ्याींना जनािरे 
उपचाराविना ठेिािी लागत असल्याच े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गैरहजर राहणाऱ्या 
पशुिैद्यकीय अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव जानिर (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही, 
 पशुिैद्यकीय दिाखाना शे्रणी-१ जेऊर ता.करमाळा वज.सोलापूर येथील 
पशुिन विकास अधिकारी हे सन २०१३ पासून कायणरत आहेत. सदर अधिकारी हे 
कायणक्षेत्रातील दैनींददन कामकाज करत असून त्याींच ेशासकीय ननिासस्थानात िास्त्य 
आहे. त्यामुळे पशुपालकाींच्या जनािराींना ननयशमतपणे पशुिैद्यकीय सेिा पुरविण्यात 
येत आहे. 
(२) ि (३) पशुिैद्यकीय दिाखाना शे्रणी-१ जेऊर येथील कायणरत पशुिन विकास 
अधिकारी, मुख्यालयात राहत असल्याने त्याींचिेर कारिाई करण्याचा प्रश्न उद्् ाित 
नाही. 
  

___________ 
  
शैक्षणणि, सामावजि, साांस्िृतति िारणाांसाठी लीज भाडपेट्टयाने किां वा िब्जेहक्िाने 

ददलेल्या भूखांडाना मुदतवाढ देण्याचा तनणवय घेतल्याबाबत 
  

(४६) २९८५२ (१५-०४-२०१७). श्री.तानाजी सावांत : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शैक्षणणक, सामावजक, साींस्कृनतक कारणाींसाठी भाडपेट्ट् याने (लीज) ककीं िा 
कब्जेहक्काने शासनाकडून मोक्याच्या दठकाणचा भूखींड देऊन त्यािर कोणत्याही 
प्रकारच ेबाींिकाम न करता पडून असलेल्या भूखींडाना १० िषाणपयतं मुदतिाढ देण्याचा 
ननणणय माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान घेण्यात आल्याच े ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसूल विभागाच्या शेतसाऱ्याच्या नाममात्र शुल्काऐिजी रेडीरेकनरच्या 
दराप्रमाणे शुल्क आकारुन मुदतिाढ देण्याच ेशासनाने ननवश्च त केले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात विशेषत: मुींबई, निी मुींबईतील मोक्याच्या दठकाणच्या 
असलेल्या शासकीय भूखींडािर िाढीि शुल्काप्रमाणे मुदतिाढीसाठी प्रस्ताि केले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१७) : (१), (२), (३), (४) ि (५)  विविि ्यक्ती, 
सींस्था आणण कीं पनी याींना विविि प्रयोजनाथण कब्जेहक्काने अथिा भाडपेट्टयाने प्रदान 
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करण्यात आलेल्या शासकीय जशमनीिरील इमारत बाींिकामासाठी मुदतिाढ 
देण्याबाबत िोरणात्मक ननणणय महसूल ि िन विभाग, शासन ननणणय, क्र.जमीन-
२०१६/प्र.क्र.२५४/ज-१, ददनाींक ११/०१/२०१७ अन्िये घेण्यात आलेला आहे.  
  

___________ 
  

नाांदेड वजल्हयातील बागायतदार शेतिऱयाांना अनुदान ववतरीत िरण्याबाबत 
  

(४७) २९९३६ (१५-०४-२०१७). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदत व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड वजल्हयातील बागायतदार शेतकऱ्याींना फळ पीक अनुदानासाठी सन २०१५-
१६ च्या खरीप हींगामातील कोरडिाहू वपकाींसाठी अनुदान िा्प करण्यात आले असून 
६११९८ बागायतदार शेतकऱ्याींनी शासनाकड ेमागणी केलेली अनुदान रूपये ५५ को्ी 
उपलब्ि होिून सुध्दा सदर अनुदान शेतकऱ्याींना देण्यात आले नसल्याच े माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर बागायतदार 
शेतकऱ्याींना अनुदान देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०७-२०१७) : (१) नाींदेड वजल््याकररता खरीप हींगाम    
२०१५-१६ कररता बागायत वपक ि फळवपकासाठी शासन ननणणय ददनाींक १९/४/२०१७ 
अन्िये अनुक्रमे रुपये ५५.५४ को्ी ि रुपये ३.४२ को्ी एिढा ननिी देण्यात आला 
आहे. सदर ननिी िा्पाची प्रकक्रया सुरु असून, बाधित शेतकरी याींच ेखात्यात ननिी 
जमा करण्याची कायणिाही यथाशशघ्र पूणण करण्यात येईल. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
सातारा-मुांबइव-सातारा मागे येणारी बस ही पनवेल स्थानिात थाांबववण्याबाबत 

  

(४८) ३०६७९ (१३-०४-२०१७). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररिहन मींडळाच्या दहरकणी बसेस सातारा-मुींबइण-सातारा मागे 
कात्रज बायपास मागाणिर चालविण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातारा-मुींबइण-सातारा मागे येणारी बस ही पनिेल स्थानकात येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने सदर दहरकणी बस ही पनिेल स्थानकात थाींबविण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददवािर रावत े(२७-०७-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३) सातारा-मुींबई-सातारा थे् येणाऱ्या दहरकणी बसेस प्रिाशाींना मुींबईत पोहचण्यास 
उशीर होिू नये म्हणून प्रिाशाींच्या सोयीसाठी ददनाींक ०१/०१/२०१७ पासून पनिेल 
बसस्थानकात जात नाहीत. 
  सातारा आगाराची सातारा-मुींबई दहरकणी बसेस िगळता सातारा 
विभागातील मुींबईकड े येणाऱ्या सिण फेऱ्या पनिेल बसस्थानकात येिून प्रिाशी चढ-
उतार करणेबाबतच्या सूचना सींबींधिताींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 

 
मालाड (मुांबई) येथील मॅर्िो स्टॉलधारिाांच्या िायमस्वरुपी नावे िरण्याबाबत 

 

(४९) ३०७१३ (१५-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप : सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (मुींबई) येथील फमण फेअर ओरलम चचण मालाड (पूिण ) येथील ओमप्रकाश 
राजाराम ख्ीक ि इतर मागील ३० िषाणपासून मॅफको एींज्च ेकाम करीत असून 
सन २००६ पासून मॅफको बींद असताींनाही त्याींनी स्ित:च्या जबाबदारीिर मॅफकोला 
ररतसर भाड ेदेऊन आजही त ेचाींगल्या प्रकारे मॅफकोच ेकाम करून आपल्या कु्ूींबाचा 
उदरननिाणह करीत आहेत, तसेच मॅफको स््नल त्याींच्या नािािर करण्याकररता त्याींनी 
सींबींधिताींकड े िारींिार मागणी केल्याच े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने स््नल िारकाींनी केलेल्या मागणीनुसार ज्याप्रमाणे झुनका-भाकर सींदभांत 
घेण्यात आलेल्या ननणणयानुसार अन्नदान योजनेंतगणत मॅफको स््नलिारकाींच्या 
बाबतीत सुध्दा ननणणय घेण्यात येऊन मॅफको स््नल िारकाींच्या कायमस्िरुपी नािे 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०७-२०१७) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे,  
     श्री. ओमप्रकाश राजाराम ख्ीक याींच े फेब्रुिारी, २०१६ च े ननिदेन प्राप्त झाले 
आहे.  
(२) राज्य सािणजननक उपक्रमापैकी ज्या उपक्रमाींच े पररसमापन करण्याचा राज्य 
शासनाने ननणणय घेतला आहे. अशा उपक्रमाींची मालमत्ता विक्री / पररसमापन 
करण्यासाठी ददनाींक ३०/१/२००६ च्या शासन ननणणयान्िये उच्चाधिकार सशमतीची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मॅफकोच ेपररसमापनाची कायणिाही अींनतम 
्प्प्यािर असून उच्चाधिकार सशमतीच्या शशफारशीनुसार कायणिाही करण्यात येत 
आहे.  
  उच्चाधिकार सशमतीच्या ददनाींक १/७/२०१७ रोजीच्या बैठकीत मॅफको 
ददनाींक ३१/७/२०१७ रोजी बींद करण्याचा ननणणय घेतला असल्यामुळे विविि 
प्राधिकरणाींच्या जशमनीिर कायाणवन्ित असलेले मॅफकोचे फामण फेअसण त्या त्या 
प्राधिकरणास परत करण्यात येत असल्याबाबत मॅफकोतफे फामण फेअसण िारकाींना 
कळविण्यात यािे असा ननणणय झाला आहे. त्यानुसार मॅफकोतफे फामण फेअसणिारकाींना 
ि सींबींधित प्राधिकरणाींना कळविण्यात आले आहे. 
३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

बीड वजल्ह्यातील रस्त्याांची दरुूस्ती िरण्याबाबत 
  

(५०) ३०७९० (१५-०४-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम 
(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सन २०१६ मध्ये बीड वजल््यात झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे रस्त्याींची दरुिस्था 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने ननिी उपलब्ि करून सदर रस्त्याींच्या दरुूस्तीबाबत कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
 सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे वजल्हयातील सा.बाीं. 
विभागाच्या अखत्यारीमिील रस्त े ि पुल काही दठकाणी क्षनतग्रस्त झाले होत.े या 
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रस्त्याींिरील खडड ेभरुन ि इतर आिश्यक दरुुस्त्या करुन रस्त ेिाहतुकीसाठी सुरळीत 
ठेिण्यात आले आहेत. 
 रस्त्याींच्या क्षनतग्रस्त भागात काही दठकाणी कायम स्िरुपी दरुुस्तीची कामे 
तसेच मजबूतीकरण ि डाींबरीकरणाची कामे करणे आिश्यक आहे. ही कामे मींजूरी 
ननिी ननकष ि प्राथम्यक्रमानुसार हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
 सद्य:वस्थतीत रस्त ेिाहतुकीसाठी सुवस्थतीत आहेत. 
  

___________ 
  
  

ववधान भवन :   उत्तममसांग च्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
 

 
 

मुद्रणपिूण सिण प्रकक्रया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


